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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 18. září 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Nájemní smlouvu o pronájmu zemědělských pozemků mezi pronajímatelem Obcí Žďár
nad Orlicí a nájemcem firmou SOLVIT, s.r.o..
2. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru obce.
3. aktualizovaný seznam osob, které vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu
využívají služeb poskytovaných na základě platných mandátních smluv uzavřených mezi
Obcí Žďár nad Orlicí a Domovem důchodců Albrechtice nad Orlicí, Geriatrickým centrem
Týniště nad Orlicí - donášky a dovozu stravy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu, provedená dne 2.6.2013, 1.7.2013 a
2.8.2013.
2. výsledek kontroly finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem vnitra na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 15.9.2009 v rámci Integrovaného operačního
programu na projekt: Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktní místo (Plná verze),
registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/02.02959: porušením povinnosti stanovené
v části III bodu 2. Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace došlo ve smyslu ust. § 3
písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 29.12.2011 (dále jen
zákon o rozpočtových pravidlech), k porušení rozpočtové kázně dle ust. § 44 odst. 1 písm.
b) zákona o rozpočtových pravidlech, a to ve vazbě na část IV bod 2. písm. a) Podmínek
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve výši poskytnuté dotace, tj. 62 021,- Kč a pověřuje
starostku obce po nabytí právní moci na odvod a po doručení platebního výměru na
penále za porušení rozpočtové kázně podat žádost o prominutí vyměřeného odvodu a
penále.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1. roční příspěvek pro MAS „Nad Orlicí“ ve výši 20,- Kč na obyvatele.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
říká se, že vše krásné rychle uteče. Proto asi i toto léto bylo tak krátké.
Nádherné počasí nám umožňovalo plnými doušky užívat všech letních radovánek,
ochuzeni nebyli ani Ti, kteří nenavštívili přímořské oblasti. Ale již od školních let
známe ten úzkostný pocit, kdy prázdniny a léto končí a my se musíme nastartovat do
stoprocentního pracovního úsilí nepřerušovaného příjemnými dny volna. Vše odkvétá,
opadá, večery i rána jsou oproti předcházejícím měsícům nezvykle chladná, krátí se
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 2

dny. Ale i přes tyto negativa musím uznat, že i podzim může být krásný a barevný, ne
již tak intenzivní, ale příjemně hřejivé paprsky babího léta nám snad i letos zpříjemní
dny.
I z pohledu obecních záležitostí bylo léto 2013 poměrně klidné, živelné i
„neživelné“ katastrofy se nám úspěšně vyhnuly. V červenci se podařilo dokončit
instalaci retardérů a dopravního značení v osadě Světlá (na základě petice občanů
osady) a na komunikaci před dětským hřištěm (iniciativa zastupitelů obce z důvodu
zvýšení dopravní bezpečnosti dětí). Poslední z finančně náročnějších plánovaných akcí
pro rok 2013 je zhotovení „Orientačního osvětlení k fotbalovému hřišti“. V průběhu
prázdnin se podařilo dokončit platnou projektovou dokumentaci a dne 5.9.2013 nabyl
účinnosti „územní souhlas“ pověřeného stavebního úřadu. Bohužel díky komplikacím,
které nastaly během zpracování projektu, došlo ke zdržení celého procesu a termín
realizace akce se odhaduje na měsíc říjen – listopad 2013. I přes tento fakt jsem
spokojená, že se 99 % plánovaných investic a oprav na úseku samosprávy podařilo
uskutečnit již ve třetím čtvrtletí a závěr roku tak můžeme věnovat odpovědnému
plánování a přípravám akcí pro rok 2014.
Závěrem Vám chci popřát pevné zdraví a veselou mysl – to vše budeme v tom
méně příjemném závěru podzimu potřebovat .
Martina Benešová

Nesouhlasné vyjádření obce Žďár nad
Orlicí ke stanovení průzkumného území
Hradecko a Pardubicko a připojení se
k petici zaměřené proti průzkumu těžby
metodou hydraulického štěpení (HF)
Obec Žďár nad Orlicí obdržela v měsíci červnu od Ministerstva životního
prostředí k posouzení a vyjádření žádost turecko-americké firmy SouthOil s.r.o.
o stanovení průzkumného území konvenčních ložisek ropy a zemní plynu na území
krajů Královéhradeckého a Pardubického (tzn. i na území obce Žďár nad Orlicí). Díky
informační kampani Koalice STOP HF se i laici (kterými v této problematice většina
starostů je) mohli seznámit a pochopit rizika, které bezprostředně průzkumné vrty
metodou hydraulického štěpení do území přinášejí. I na základě této kampaně a
pomoci odborníků z Koalice STOP HF jsem mohla fundovaně vyjádřit nesouhlas se
stanovením průzkumného území Hradecko a Pardubicko.
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Na základě vydaného nesouhlasného rozhodnutí MŽP ČR ve věci se firma
SouthOil odvolala – přesně řečeno podala rozklad. Je sice zřejmé, že podle našeho
právního systému nelze nadřadit zájem soukromé firmy (zkoumat a těžit plyn) zájmu
veřejnému (zachování zdravého životního prostředí, zejména pitných vod v ČR), ale jak
se říká „jistota je železná košile“ - petice se obrací na Úřad vlády ČR, Parlament ČR,
Senát ČR a Ministerstvo životního prostředí s požadavkem zakázat průzkum a těžbu
pomocí metody hydraulického štěpení v celé ČR, a to změnou legislativy.
Věřím, že tyto iniciativy zástupců obcí a občanů vyjadřujících nesouhlasné
stanovisko k výše uvedenému připojením petičního podpisu pomůže zastavit finanční
obohacování jednotlivců a firem na úkor životního prostředí a kvality pitné vody
občanů nejen našeho kraje, ale celé České republiky.
Případní zájemci se mohou připojit k petici na kontaktním místě: kancelář
obecního úřadu Žďár nad Orlicí, a to každý den v době provozní doby nebo po
dohodě přímo s mou osobou. Níže přikládám základní informace čerpané
z webové stránky http://stophf.cz/petice.
Martina Benešová

Vážení přátelé, milí občané, kamarádi přírody a čistých vod.
Na rozdíl od šumu dění všedního dne, TOTO SE TÝKÁ KAŽDÉHO Z NÁS, protože
VŠICHNI PIJEME VODU. Nikdo by neměl být takový blázen, aby si do vody, kterou pije,
lil jedovaté látky. Přesně to nám však chtějí udělat. A stát (konkrétně ministerstvo
životního prostředí), který by měl pro lidi vodu chránit, pootevřel jedům ve vodě dveře:
Začíná povolovat průzkumy břidlicových plynů HF metodou. Ta je silně destruktivní,
zničí nám krajinu i pitnou vodu, tak jako se to stalo v USA. Tam se probrali pozdě.
Prodali své pozemky těžařům a nyní některým teče jedovatá voda. Když přiblíží k
vodovodnímu

kohoutku

otevřený

oheň

a

pustí

vodu

–

začne

hořet.

Až pochopíme, že se peníze nedají jíst a jedovatá voda pít, může být pozdě.
Pojďme proto společně pro sebe a naše děti udělat dobrou věc. Pomozte nám podpisem
petice zastavit HF v naší zemi. Petice STOP HF je cílena na pana ministra, vládu a obě
komory parlamentu. Je šířena po celém státě s cílem zastavit HF v ČR. Poukazuje na
střety HF s legislativou a žádá okamžité zrušení průzkumového území Trutnovsko a
dalších průzkumných území.
Nedopusťme na našem území ani jeden vrt HF metodou. Jediný byť průzkumný vrt Vám
může zničit vodu. Jediný HF vrt a máme tu zástupy zahraničních firem jako v PR,
které nám zničí zem.
(Připravujeme elektronickou petici pro Evropský parlament na zákaz HF v EU. Bohužel
náš stát zatím nestanovil, jaké ministerstvo nad tímto převezme gesci a jsme asi jeden
ze dvou posledních států, které to nemají dořešeno! Přitom jsme to mohli rozjet od 1.4.)
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 ke dni 15.9.2013 má obec 471 obyvatel.
 1.11.2013 se bude konat Halloweenská party – SVATBA UPÍRŮ.
 19.10.2013 se bude konat výlov Starožďárského rybníku. Bližší informace
budou zveřejněny prostřednictvím plakátů.
 29. a 30.11.2013 se bude konat sbírka použitého ošacení DIAKONIE.

Stává

se

již

zpravodaje

tradicí,

žádám

že

v zářijovém vydání

spoluobčany

o

fotografie

známých i méně známých míst naší obce. Nejinak
je tomu i letos. Zbavte se prosím tedy ostychu a
zasílejte své počiny v elektronické formě na
e-mail:

benesova.zdar@email.cz.

Čím

více

fotografií, tím pestřejší kalendář…….a takové
krásné místo, jakým je naše obec, si ho přeci
zaslouží .
Martina Benešová

Léto se opět překulilo do své
poslední fáze, nastává čas
návratu. Ptáčkové, ti odlétají
do teplých krajin a žáčkové, ti
se zase navrací do školních
lavic.
Letos
jsme
si
o
prázdninách opravdu užili
krásných slunečných dnů,
takže můžeme být všichni
spokojeni a s plnou „vervou“ a
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nasazením se můžeme
vrhnout
do
učení.
Všichni
školáci
se
posunuli o rok výš a do
uvolněných
lavic
prvního ročníku zasedli:
Tereza Davidová, Jan
Kvaček,
Eliška
a
Adam
Novotní
a
Tomáš Rufr. Na jejich
první cestě do školy je
přišli doprovodit rodiče
a prarodiče, kteří jim
byli nemalou oporou. Po
úvodním přivítání pozdravila školáky také paní starostka a pak už se
představovali prvňáčkové sami. Někteří básničkou, jiní písničkou, za což
sklidili uznání a potlesk všech přítomných. Domů si pak ze svého prvního
dne ve škole odnášeli pamětní list. Dojmů zatím moc ne, to všechno
teprve přijde.
Ani ve školce tomu nebylo jinak. Zapsáni byli noví „maláčkové“Jakub Kolibáč, Jan Šrajbr a Tobiáš Peterka ze Žďáru n.O., Klára
Fialová ze Světlé n.O., Jakub Zeman ze Zdelova, Maxmilián a Laura
Tichých z Čermné n.O. a David Prášek až z Újezda u Chocně. Někteří
přišli s odhodláním, jiní s pláčem. Vždyť být najednou bez maminky mezi
cizími lidmi není vůbec jednoduché!
A tak popřejme všem – malým, větším i těm dospělým - plno
krásných „sluníčkových dnů“!
Mgr. Jaroslava Bouchnerová, ředitelka místní ZŠ a MŠ
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V měsíci srpnu jsem převzala od
našich

milých

zahraničních

„chalupářů“ (kteří si nepřejí být
jmenováni ) dar pro děti do
místní

základní

a

mateřské

školy.

Tímto

přes

výslovný

zákaz dárcům děkujeme a ať
toto

netradiční

vozítko

škole

dobře slouží!!!!
Martina Benešová

Sezona 2013-2014 byla zahájena letní přípravou v polovině července. Bylo
sehráno několik přípravných utkání, která svůj účel splnila jen na půl, neboť byl čas
dovolených a podle toho také vypadala hráčská účast.
Po úspěšné jarní části minulé sezony bylo na co navazovat a o to bylo větší
očekávání od sezony nové. Začátek nám vyšel výborně, i když přijel slabý soupeř
z Přepych, nic jsme nepodcenili a zvítězili 8:2. Potom přišli na řadu favorité na postup
Solnice a Lípa – oběma mužstvům jsme podlehli 1:5. Na to však přišly 3 výhry - 5:2
s Kostelcem B, 3:1 v Černíkovicích a poslední cenná výhra v derby doma
s Petrovicemi, a to po dobrém výkonu 4:0. Je tedy odehrána polovina podzimní části.
Doufám, že se nám podaří získat dostatečný počet bodů, který nám zaručí klidné
přezimování v lepší polovině tabulky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za přízeň sponzorům jmenovitě Obci Žďár nad
Orlicí, Stavební a obalové dřevovýrobě Peterka s.r.o. Žďár nad Orlicí, Mirra Czech –
Miroslav Ráček Týniště nad Orlicí a Robovi Schinkel z Holandska.
Přijďte nás podpořit na naše domácí i venkovní zápasy!!!
Miroslav Šrajbr, TJ Sokol
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Ukotvení nové
sítě za bránou.
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Zpráva o činnosti SDH a JSDH ve Žďáru nad Orlicí
Červenec
Schůzka sboru.
Pravidelné školení výjezdové jednotky
Po náročném červnu, kdy jsme pořádali oslavy 110 let SDH Žďár nad Orlicí
jsme ještě dodělali pár drobností v hasičárně a všichni jsme se těšili na
zaslouženou letní dovolenou.
V červenci jsme pořádali opékání, kde jsme oslavili významné životní jubileum
dlouholetého člena pana Milana Zahálky. Ještě jednou přejeme všechno
nejlepší a hlavně zdraví do dalších let.
Srpen
Schůzka sboru.
Pravidelné

školení

výjezdové jednotky
Dne 17.08.2013 jsme
se účastnili oslav 140
let SDH Týniště nad
Orlicí. Po spanilé jízdě
hasičské
městem

techniky
bylo

možné

na náměstí shlédnout
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různé ukázky historické i současné hasičské techniky. Naše jednotka zde
prováděla ukázku požární útoku.

Září
Schůzka sboru.
Pravidelné školení výjezdové jednotky
Po prázdninách jsme opět všichni naskočili do zajetých kolejí. V hasičárně
jsme provětrali veškerou techniku. Drobné opravy a pravidelná údržba
neminula jak hasičskou cisternu, tak čerpadlo PS 12, dále jsme provedli i
údržbu na ostatní drobné technice, oblečení a veškerém vybavení hasičárny. A
za hasičárnou jsme provedli vyměření a přípravy pro přístřešek. Požádali jsme
pana Peterku o materiál. Pan Peterka nám opětovně vyšel vstříc a tento
materiál daroval. Tímto mu velice děkujeme.
Za SDH a JSDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská

Nábor nových členů do SDH a JSDH Žďár nad Orlicí
Nábor nových členů do SDH Žďár nad Orlicí se uskuteční dne 4.10.2013 od
19:00 do 20:00 hodin na sále v Hospodě Pod Kaštany. V případě, že se Vám
tento termín nehodí, kontaktujte kdykoliv pana Josefa Kovaříka nebo paní
Kamilu Berounskou.

Přijímáni budou muži i ženy od 18 let.

V případě Vašeho zájmu je možné po zdravotní prohlídce a proškolení i nástup do JSDH
Žďár nad Orlicí.
SDH Žďár nad Orlicí – je to spolek dobrovolných hasičů, kteří se podílejí na údržbě
hasičárny, pořádání různých sportovních a společenských akcí, pomoc obecnímu úřadu
s drobnými pracemi, sběry železa apod.
JSDH Žďár nad Orlicí – je organizační složka obce, která provádí hašení požárů a
záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
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Maličko z historie cen potravin
V sedmdesátých letech jsem prodávala v místní samoobsluze, pro mladší to bylo
tam, co bydlí rodina p. Švehly. Byla to prodejna Jednoty, ceny potravin byly stálé,
neměnné a spoustu z nich si pamatuji dodnes. Vím, že tehdejší platy byly jiné než
dnes, ale to srovnání je zajímavé. Ceny jsou jiné v obchodních domech typu BILLA a
PENNY a jiné v malých obchodech – jako je náš obchod v obci.
Tak pro srovnání uvádím některé potraviny: máslo I. jsme si koupili za 10,- Kčs,
máslo II. za 8,- Kčs. Nyní dáme za máslo 35,- Kč - když je v akci a jinak až 42,- Kč.
Chléb stál 4,20 Kčs a teď stojí 32,- Kč. Mouka 1 kg stála 2,10 Kčs a nyní zaplatíme od
10,- Kč do 16,- Kč. Rohlík stál 30 haléřů a houska 45 haléřů, v současnoti stojí pečivo
2,40 až 2,50 Kč za kus. Mléko bylo v sáčcích, modře značené bylo polotučné a červeně
plnotučné. 2,- Kčs za 1 litr polotučného mléka a 3,10 Kčs za plnotučné mléko jsme
dali dříve, nyní se ceny mléka pohybují od 12,- do 20,- Kč.
Porovnání cen masa za 1 kg. Přední hovězí s kostí stálo 17,- Kčs a nyní stojí 86,Kč, zadní hovězí 35,- Kčs a nyní stojí 187,- Kč. Přední hovězí maso stálo 20 Kčs, teď
zaplatíme 140,- Kč za kližku a 149 Kč za maso z krku. Hovězí roštěnec stál 33,- Kčs a
teď dáme od 210,- Kč do 230,- Kč. Vepřový bůček stál 20 Kčs, v dnešní době zaplatíme
77,- Kč. Krkovice a kotleta stály 28,- a 30,- Kčs. Nyní stojí krkovice 109,- a kotletka
120,- Kč.
Pro srovnání ještě ceny cigaret. 10 Partizánek stálo 1,60 Kčs, Startky bez filtru
stály 4,- Kčs, těch bylo 20 kusů, cigarety s filtrem stály 6,- Kčs, Sparty byly za 8 Kčs.
Nyní dají kuřáci za nejlevnější cigarety 66,- Kč, ale jsou i za 78,- Kč a dražší.
Víno stálo 20,- Kčs. Víno ovocné 1 l byl za 8,- Kčs, stejně stála placatka rumu.
Nyní dáme za dobré víno kolem 60,- Kč, ale vína standardní kvality kupujeme i za
100,- Kč a více.
Výrobků a služeb k porovnání cen bychom nalezli mnoho, ale nelze všechno
vypisovat, snad i tento vzorek Vám přiblíží rozdílnost cen dnešních a minulých.

Věra Václavíková, kronikářka obce
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HAVÁRIE LETADLA U ŽĎÁRU NAD ORLICÍ A VZPOMÍNKY
Na jaře roku 1945 při nouzovém přistání havarovalo letadlo na břicho, to znamená
bez vysunutého podvozku. Letadlo přiletělo ze směru od Tůmovky, bez zapnutého motoru
a přistálo na poli, kde se říká na Mirách. Toto pole se nachází v prostoru od cesty, která
vede od Tiché Orlice na kraj lesa a směrem k hájence. Hájence se říká Sekyrova a dříve
Ovčín. Sekyrova proto, že zde žil rod Sekyrů, který, zde po několik generací vykonával
práci hajného a poté se odstěhoval do Borohrádku. Letadlo, které zde přistálo, byla
nejlepší německá stíhačka Focke – Wulf 190. Důvod nouzového přistání není znám, je
možné, že šlo o technickou závadu nebo o poškození při souboji se spojeneckými letadly,
které již ovládali vzdušný prostor nad Evropou.
V té době se procházeli po břehu Tiché Orlice v prostoru za Kovaříkovou strží dva
bratři Bozetičtí a obhlíželi, kam půjdeme chytat ryby. Najednou uslyšeli velký praskot, tak
se rozhlíželi a nikde nic neviděli. Všimli si však, že se něco žene po poli, obklopené
velkým
množstvím
prachu.
Ihned
se
k němu
rozběhli
a neuvědomili si, že by mohlo vybuchnout nebo začít hořet. V kabině, která byla bez
krytu, seděl mladý pilot. Rychle jej odpoutali a odnesli dál od vraku letadla. Když ho
odnášeli, ještě koulel očima, když ho však položili, za chvíli zemřel. Havárii ohlásili
německým úřadům. Za krátkou dobu přijeli německá auta s mechaniky, kteří letadlo
demontovali a odvezli. Navečer na poli zbyla jen hluboká brázda. Bratři Bozetičtí –
Stanislav (kovář) a Josef z Holic byli odměněni německými úřady, každý dostal hodinky.
Toto vše vyprávěl pan Standa Bozetický.
Proč název pole na Mirách. To vzniklo podle toho, že po první světové válce při
částečné konfiskaci pozemků šlechty, velkostatkářů a církví byla tato pole přidělena
bezzemkům, kteří nevlastnili ani kousek, na kterém by si vypěstovali alespoň část
potravin, pro svoji obživu. Za války byli svobodní sedláci nuceni vše odvést ve prospěch
Rakousko – Uherské armády. Když si sedláci něco schovali, chodily rekvizice, a když
něco nalezli, sebrali jim to, takže mnohdy neměli ani na obživu vlastní rodiny. Rekviziční
komise se skládala ze státních úředníků, četníka a starosty obce. Rekvírované potraviny
mnohdy prodávaly ve svůj prospěch za velké peníze. Obdobným způsobem bohatli všichni
velkostatkáři. Ženy, které zůstaly doma, měly problém uživit své děti, neboť muži bojovali
na frontě v řadách Rakousko – Uherské armády. Ženy platily vysoké ceny za potraviny,
které sehnaly pro své děti. Mnohdy musely platit svými drahocennými věcmi. Mnohdy
byly nuceny obětovat pro obživu svých dětí i své tělo.
Na základě těchto zkušeností vláda
o pozemkové reformě. Opis zákona:

Československé

republiky

přijala

zákon

První pozemková reforma, jejíž záborový zákon č. 25/1919 sbírky ze dne 16. 4.
1919, stanovil hranici, od níž se měl provádět zábor půdy nad 150 ha zemědělské a 250 ha
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veškeré půdy, včetně lesa a rybníků. To je půdy vlastněné nebo obhospodařované
šlechtou, velkostatkáři nebo církví.
Tento zákon měl zajistit obyčejnému lidu částečnou obživu vlastní prací, aby netrpěli
hladomorem jako v minulé válce.

Proč název hájovny Ovčín
Vedle dnešní hájovny stály dvě velké stodoly, které sloužily k ustájení ovcí, když
napadl sníh a nemohly se pást venku. Nad ustájením v patře, bylo uloženo nasušené seno,
kterým se krmily ovce. Přes léto se pásly na lukách od Borohrádku až po soutok Tiché a
Divoké Orlice. První stodola stála ve směru ke Světlé a byla zbourána po první světové
válce a zbyly zde pouze stopy po základech. Nyní v těchto místech stojí chata. Druhá
stodola byla přilepena k hájence. V této stodole mívala židovská mládež letní tábory. Spali
na slamnících na zemi a osobní věci měli pověšené na stěnách. Vycházeli do okolí, po
vesnici a po silnici chodili v sevřeném útvaru a zpívaly, převážně německy. Jako kluci
jsme jim záviděli, ale nebylo dobře se k nim přibližovat nebo se smát. Byli velice
agresivní a sprostí. Tato stodola byla zbourána po druhé světové válce. Za hájovnou
směrem k Borohrádku byla podle cesty hezká kaštanová alej. Byla to oáza klidu a pohody.
Různé spolky zde pořádaly letní slavnosti. Nejvíce katolíci, hasiči a další. Hrálo se zde
také divadlo v přírodě.
V létě v roce 1945 se celý Žďár chodil koupat k mostu do Tiché Orlice. Na druhé
straně mostu, po pravé straně byl prostor pro posezení a rozdělání deky. Byl zde dobrý
přístup do řeky, zkraje byla mělčina, kde se mohly vyřádit děti, neboť proud byl při
druhém břehu řeky. Ve zvyku bylo chodit po proudu korytem řeky a ti, kteří neuměli
plavat, vstupovali do řeky u třetího kolíku. Částeční plavci od pátého kolíku a ti dobří
plavci od sedmého kolíku neboť zde byla delší část řeky, kde se nedalo postavit. Plaveme
řekou a najednou někdo křičí, že narazil na nějaký kůl v řece. Společnými silami jsme se
snažili jej vyvrátit, ale nešlo to. Proto jsme se postupně ponořovali a uvolňovali jej. Přitom
jsme zjistili, že to není dřevěný kolík, ale něco jiného. Po značné námaze se nám to
podařilo vyvrátit, neboť jsme museli stále plavat. Zjistili jsme, že to je list letecké vrtule.
Byl to kovový list, který nám stále padal ke dnu. Doplavali jsme do míst, kde jsme se
mohli postavit. Řekou jsme ho donesli k mostu na břeh. U špice byl ohnut a na horním
konci byla část hlavice s ozubeným kolem, kterým se natáčel list na velikost záběru a tím
se zrychlovala rychlost letadla. Co s ním, bylo v krátké době rozhodnuto, neboť na výrobu
byl použit kvalitní materiál a nám se po rozřezání hodil na různé fušky.
Druhý den, když jsme šli plavat, jsme se zastavili v místech, kde jsme nalezli vrtuli.
Na protějším břehu řeky stála skupina vzrostlých vrb, z nichž tři měly ve stejné výši
uražený vrchol. Vrby v té výši měli dosti silný kmen. Tato srážka byla původcem uražení
vrtule.
Vrby
urazily
průhledný
kryt
nad
kabinou
pilota
a způsobily i jeho smrt.
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A nyní k původu kolíků, které byly zatlučeny podél řeky. Určovaly hranice
jednotlivých pozemků, které byly darovány bezzemkům při pozemkové reformě v roce
1919.
Rovněž tak byla provedena pozemková reforma v roce 1945, která byla jen
částečná. Žďáru byly přiděleny pozemky za Světelskou lávkou na pravém břehu Divoké
Orlice. O tyto pozemky nebyl žádný zájem, neboť na jejich obdělávání by se muselo jezdit
přes Albrechtice, Týniště, na okraj Lípy a pak směrem k řece. V té době ještě nestál most
přes Divokou Orlici. Ten se postavil před vznikem obchvatu okolo Týniště. Do té doby
existovala jen lávka pro pěší a cyklisty. Těžko by se zde dalo projet s trakařem.
My, kteří jsme chodili do měšťanské školy do Týniště, jsme zde denně procházeli.
Chodili jsme jen někteří dva nebo jen nejvýše pět z jednoho ročníku. Ostatní zůstali
v obecné škole ve Žďáru. Škola byla dvojtřídní, první třídě byl první, druhý a třetí ročník.
Druhá třída byl čtvrtý, pátý, šestý, sedmý a osmý ročník, kterým končila povinná školní
docházka.
My, kteří jsme chodili od šesté třídy do měšťanské školy v Týništi, jsme jako
přespolní museli platit školné. Za každý ročník 300 Kč a od čtvrtého ročníku 400 Kč. Kdo
nezaplatil, musel se vrátit do své základní školy. Mnohým z nás se v dnešní době bude
zdát, že to byl malý obnos. V té době se říkalo a ve většině podniků platilo, „kolko hodin tolko korun“ ve výplatě na konci týdne. Když zaměstnanec odpracoval 35 hodin, dostal
výplatu 35 korun. Jen u státních zaměstnanců a v některých velkých závodech byl výdělek
o něco vyšší. Sám jsem celý rok chodil splácet po 50 Kč školné na obecní úřad v Týništi
nad Orlicí. Tak, aby do konce roku bylo zaplaceno 300 Kč, za rok uplynulý.
Promiňte, že jsem se rozpovídal a odchýlil se od názvu článku. Vrátil jsem se ve
vzpomínkách svých a dalších starších lidí. Když byli hezké dny, scházeli se večer sousedé,
staří i mladší, pod naší hruškou, kde usedali na trávník a povídali si. Já jsem je vždy
pozorně poslouchal a podělil jsem se s Vámi o jejich vzpomínky.

Ladislav Vajgl

Kdo byli Vlasovci a moje setkání s nimi
Po zákeřném přepadení Sovětského svazu v roce 1941 Hitlerovským Německem,
postupovala německá armáda rychle na území Sovětského svazu. Do zajetí přitom padlo
mnoho sovětských vojáků, kteří byli okamžitě transportováni do Německa. Žili
v zajateckých táborech, za nelidských podmínek. Stravy bylo málo a znehodnocené,
lékařská péče žádná. Cílem Němců bylo, čím více zajatých vojáků zemře, tím lépe.
Zároveň byl zajat i sovětský generál Vlasov, který se přihlásil ke spolupráci
s Němci. Proto se jeho vojáci jmenovali Vlasovci. Generál Vlasov dostal za úkol vytvořit
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vojenské útvary, které by bojovaly proti Sovětskému svazu. Tyto útvary se nejdříve tvořily
z ukrajinských nacionalistů, tzv. Benderovců. Na Ukrajině to byla silná organizace, i když
její zakladatel, Bender, zemřel v roce 1935. Do řad Vlasovovi armády se hlásila i řada
obyvatel z Ukrajiny, kteří po okupaci jejich území spolupracovali s Němci a udávali místní
obyvatele, kteří byli Němci popraveni. Další, kdo se přihlásil do Vlasovovi armády, byli
zajatci, kteří nesnesli nelidské podmínky v zajateckých táborech. Když Rudá armáda
vyháněla Němce, ze svého území, vždy postoupila o 200 až 300 kilometrů. Zastavila se
pouze pro doplnění zásob a poté pokračovala v ofenzivě. Němci s tímto počítali a vytvořili
obrannou linii na řece Odře a Nise. U Československých hranic měla tuto linii bránit
nedecimovaná armáda Střed, která čítala okolo 600 tisíc mužů. Pro tuto armádu bylo nutno
vybudovat zásobovací sklady. Pro tyto sklady, se ze strategických důvodů, nejlépe hodil
prostor okolo Týniště. Proto v zimě roku 1944 a 1945 bylo započato budování skladu.
Byly uzavřeny silnice Týniště – Bolehošť, Týniště – Křivice a Týniště – Rašovice. Do
Týniště začali přijíždět vlaky s potřebným vybavením pro frontu. Údajně jich bylo na 300.
Náklad dopravovali z nádraží koňskými povozy do lesa, neboť se nedostával benzín.
V lese vedle silnice byly vybudovány menší sklady, na zemi, aby je dobře kryli stromy,
před leteckým pozorováním. Bylo nutné zajistit ubytování pro mužstvo a koně. Tato
polovojenská organizace se skládala z převážné většiny z Vlasovců. Byli ubytováni
v okolních obcích. U nás byl ubytován jeden Vlasovec a jeden Němec. Vlasovec spal
v chlívě na slámě, neboť byla zima, Němec spal v kuchyni na otomaně. Vlasovec se
jmenoval Šimon a nebyla s ním žádná řeč. Němec pocházel z Francouzsko - německých
hranic, byl vážně nemocný a brzo odešel. Nahradil ho starší Němec, který byl již osm let
na vojně. Často nám vyhudoval, že máme všechno a on nic. Domek mu rozbili, manželku
s dcerou zabili při bombardování, avšak věřil, že vyhrají. Skoro každý večer k nám
přicházel od sousedů Vlasovec Pavel, neboť otec částečně hovořil rusky. Za první světové
války byl jako voják na Ukrajině, kde pracoval jako vedoucí na pile, kde byli zaměstnáni
Ukrajinci. Pavla jsme se ptali často na poměry v Sovětském svazu a on nerad odpovídal,
zato se často ptal na partyzány. My jsme mu však odpovídali záporně, neboť jsme mu
nevěřili, měl sovětský bubínkový samopal a to měli jen ti, kterým Němci důvěřovali. Vždy
po setmění jsme na východě pozorovali záblesky z bojů u Ostravy. Otec mu vždy říkal, že
tam Stalin vystrkuje fousy. To se mu nelíbilo a rychle odcházel. Jednou jsme byli sami dva
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o samotě a on mě vyslýchal. Vytáhl hezký malý odznak a říkal, že to je Gvardějský, který
mohli nosit příslušníci elitních gardových jednotek. Jednou prvním ranním vlakem
směrem na Choceň odjela skupina čtyř Vlasovců. Byli chatrně oblečeni, ale vyzbrojeni.
Byli to zřejmě provokatéři, kteří se vydávali za partyzány. Kdo jim poskytl pomoc, toho
udali Němcům, nebo se snažili dostat do odbojových skupin, které pak vydali Němcům
k likvidaci. Tehdy Němci uplatňovali zákon, kdo poskytne jakoukoli pomoc utečencům,
nebo partyzánům, čeká ho trest smrti. Jednoho dne odpoledne k nám přišla paní z Horního
Žďáru, zda bych nepřevedl Vlasovce, kteří utečou z Albrechtic k partyzánům. Pro mě to
byla hrozná rána, neboť jsem byl někým prozrazen, kdo mě prozradil, mi nechtěla říct.
Rychle jsem uvažoval, zda mlčet a vystavit se hrozbě, že popraví mé rodiče, nebo se
pokusit tento případ zlikvidovat, rozhodl jsem se, že tam navečer přijdu. Večer, když jsem
přijel, moje první otázka byla, kdo o tom ví. Tvrdili, že nikdo, když jsem jim sdělil, co to
bude znamenat, v případě prozrazení, že bude celá rodina popravena, dala se do pláče a
původce utekl do vedlejší místnosti. Krátce po setmění se v chalupě ozval šum a do
kuchyně vstoupili tři Vlasovci, ve stáří okolo třiceti let. Na Vlasovce měli poměrně pěkné
oblečení, i když ho měli od vápna zamazané, jak prolézali oknem. Již oblečení ve mně
vzbudilo vážné podezření. Přistoupil jsem k výslechu, odkud jsou a jejich odpověď, že
z Asie, ve mně vyvolalo další podezření. Jejich další odpovědi na otázku kde a jak byli
zajati, byli nejisté. Najednou se ke mně jeden otočil bokem a na rukávě měl přišitou
trikoloru, tak jsem popošel a druhý měl též trikoloru. Tím jsem věděl, že to jsou bývalí
příslušníci gruzínské divize, která bojovala proti Rudé armádě. Před těmito jsem byl již
dříve varován. Ihned jsem ukončil výslech, že jedu napřed, aby je zavedli k lesu. Sám jsem
odjel do míst, kde stála nepřetržitě hlídka, neznal jsem však denní heslo. Tak hlásím, co se
mi stalo a odpověď žádná. Popošel jsem a nadávám, že mě v tom nechají. Najednou se
ozvalo z lesa Čort. Odpovím da a hned hlásím, že sem přijdou tři Vlasovci, Gruzínci, kteří
chtějí k partyzánům. Nevím však, jestli nejsou ozbrojeni a opakuji, že jsou tři. Odpoví mi,
nás je dost. Poděkuji a ujíždím přes Novou Ves domů. Nevím, co se s Vlasovci stalo,
tehdy platilo „kdo jednou zradí, zradí i podruhé“. A druhá zásada byla „Buď budu žít já,
nebo ty, jiná možnost není“.
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Jak jsem přišel k přízvisku Čort.
Byli jsme na průzkumu za silného deště. Měl jsem baret, který silně pouštěl, takže
jsem měl celý obličej modrý. Při podávání hlášení někdo na mě ukázal, a vykřikl Čort. Od
té doby jsem byl zanesený pod jménem Čort.
Jelikož se blížil konec války, čekali jsme, že fronta přijde až k nám. Naše čtyři
rodiny se dohodly, že v lese vybudujeme kryt pro přežití. Při budování krytu jsem zahlédl,
že nás někdo pozoruje. Šel jsem zjistit, kdo to je, ale nikoho jsem neviděl. Proto jsem se
skrčil u pařezu a dívám se, jestli někoho neuvidím a najednou nade mnou stála skupina
Vlasovců. Všichni se vyptávali na partyzány, já jen krčil rameny a kroutil hlavou, že
nerozumím. Najednou se na zemi objevila ruská armádní pistole se znaky CCCP, v azbuce
to znamenalo zkratku Svaz sovětských socialistických republik. Tak jak se Vlasovci
zjevili, tak zmizeli i s pistolí. Pistoli jsem nevěnoval žádnou pozornost. Navečer, když
jsme šli domů, přiběhl Němec, že partyzáni sebrali Vlasovce, kteří pásli koně u rybníka, a
rychle odešel. Tu noc se u nás neobjevil ani Němec, ani Vlasovec, ani koně. Druhý den
jsem šel do vsi, abych zjistil více, nikdo však nic nevěděl. Navečer přišel Vlasovec Pavel a
začal o partyzánech, dozvěděli jsme se, že zajali 17 Vlasovců a dva Němce, co chodili
v černých uniformách, a Němku. Říkali jsme mu, že jsme neslyšeli žádnou střelbu. A on
vyzradil, že všichni co měli zbraně, byli na cvičných střelbách u obce Lípa. Oba Němci co
nosili černé uniformy, byli nižšími důstojníky. Byli vážně raněni, že nebyli ani práce
schopní. Jeden nosil ruku na pásce bez pohybu a druhou rukou sotva hýbal, celý byl
nakloněný na stranu. Druhý Němec tahal nohu za sebou, celé tělo shrbené ke straně. Oba
měli černé čepice a na nich odznak divize, u které sloužili. Byla to lebka člověka a
zkřížené hnáty, znak tankové divize SS Totenkopt (Smrtihlav). Kdo byla Němka, nevím.
Když se situace uklidnila, jel jsem do tábora podat hlášení a přijmou nové rozkazy. Jel
jsem přes Borohrádek na silnici na Vysoké Chvojno, kde jsem chtěl zabočit na
nenápadnou stezku. Když chci zabočit, zpozoroval jsem člověka, on však na mě volá, ať
mu jdu pomoct s pařezem. Když jdu blíž, poznávám pana Hrdličku a oslovuji jej. Říkám,
že jsme spolu pracovali, u firmy Kaplan. Podal mi motyku, a když jsme pracovali, řekl mi,
že ráno přijel a za chvíli jej obstoupili němečtí vojáci s namířenými puškami. Říkal, že je
les plný Němců, že dělají zátah na partyzány. Po vyndání pařezu pokračuji v cestě do
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křižovatky k hájence, kde se říká v Sedadlech. Zahnu na Holice, okamžitě mě staví další
hlídka s kulometem, po ověření mě posílá sednout k hájence, kde již bylo několik lidí.
Nikdo se mnou nechtěl mluvit, až přichází hajný pan František Černý, se kterým se
zdravím a prohodíme spolu pár slov. Před odchodem říká, že Němci chytli tři Vlasovce a
vedou je k silnici. To jsem ztuhnul a skrčil se. Za chvíli je přivedli, ale neznal jsem je. Po
této příhodě se mnou lidé začínali mluvit, že jsou z Rovně, a ráno přijeli na dříví. Řekl
jsem jim, že pan Černý dokonale mluví německy, neboť v mládí sloužil v pohraničí, kde
byli samí němci. Odpoledne přišel pan Černý a sděluje nám, že Němci objevili hromadný
hrob Vlasovců a že je naloží na jeden povoz, který je odveze přes Žďár na hřbitov
v Albrechticích. Za chvíli se na silnici začali shromažďovat stovky německých vojáků,
kteří prováděli zátah na partyzány, který se ale nezdařil. Nacpali se do aut a odjeli. Ihned
jsem zamířil na Holice a přes Veliny domů. To jsem to řekl otci a ten to řekl sousedovi a
to mě rozzlobilo. Za chvíli přiběhl Němec, ať se jdeme podívat, co provedli partyzáni. Až
druhý den jsem šel do vsi, lidé tvrdili, že Němci Vlasovce odvezli do Pardubic, kde je
vyslýchali, mučili a na závěr popravili a polili kyselinou. Lidé ve Vlasovcích viděli Rusy a
ne zrádce. Po krátkém čase jsem jel do tábora podat hlášení a převzít nové úkoly.
Následně jsem vyhledal své instruktory velitele, neboť jsem věděl, kde se zdržují. Při
debatě mě seznámili s celou akcí Vlasovců. Důvodem zajetí byla potřeba německých
uniforem na další akci. Zajatí němci byli zvlášť odděleni, po výslechu popraveni a
pochováni.
Vlasovci byli podrobeni výslechu a jejich výpovědi byly pochybné, bez konkrétnosti,
takže vzbuzovali nedůvěru. Bylo přikročeno k důkladné prohlídce oděvů, bylo zjištěno, že
mají občanské průkazy jak německé, tak sovětské. Poté bylo rozhodnuto o popravě všech.
Byli pochováni do mělkého hrobu, jen slabě přikrytého zemí, takže je Němci nebo psi
lehce našli. Těla již byla v rozkladu, a jak je Němci tahali, tak praskala kůže a byl to
hrozný pohled.
Tímto jsem Vám chtěl ukázat, jaká je válka a ne jak ji vidíte v televizi, nebo v podání
různých historiků o Vlasovcích.

Ladislav Vajgl
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Projekt modernizace odbavovacího systému integrovaného rozvoje dopravy
Královéhradeckého a Pardubického kraje

ČIPOVÁ KARTA IREDO
Postupně nahradí stávající vícedenní papírové a
přestupní papírové jízdenky.
Cestující se s ní budou prokazovat při cestování v rámci všech autobusů a vlaků Královéhradeckého a
Pardubického kraje zapojených do Integrovaného dopravního systému IREDO. Karta bude fungovat také
jako elektronická peněženka pro nákup jednorázové jízdenky. Je především vhodná pro cestující, kteří
dojíždějí denně např. do školy nebo do zaměstnání. Při nákupu vícedenní nebo zónové jízdenky na
železniční stanici nebo v autobuse, dojde k jejímu nahrání na čipovou kartu. Současně bude cestujícímu
vydán daňový doklad, sloužící ke kontrole platnosti karty i k případné reklamaci. Kontrola platnosti
jízdenky bude probíhat přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení v autobuse, k přenosné
pokladně průvodčího ve vlaku nebo ke čtečce revizora.

Budou v prodeji papírové jízdenky?
V platnosti i nadále zůstává papírová jízdenka zakoupená při nástupu a uplatněná na příslušném spoji a
jednodenní papírová síťová jízdenka. Ke změnám dochází u vícedenních jízdenek. Prodej vícedenních
papírových jízdenek bude ukončen. Nově bude prodej vícedenních jízdenek podmíněn nahráním na
čipovou kartu IREDO. Termíny ukončení platnosti jednotlivých typů vícedenních papírových jízdenek:

7denní jízdenka končí dnem 6. 10. 2013
30denní jízdenka končí dnem 29. 10. 2013
90denní končí dnem 28. 12. 2013
Platnost papírové přestupní jízdenky je do 31.12.2013. Po tomto
datu bude přestupní jízdenka nahrávána na čipovou kartu IREDO.
Mohu na jízdném ušetřit?
Určitě ano. Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá veřejnou dopravu při cestě do školy či do
práce, vyplatí se Vám pořídit čipovou kartu IREDO a čerpat výhody vícedenního jízdného.
Příklad:
Jednotlivá jízdenka z Hradce Králové do Pardubic činí 34 Kč. Pokud budete cestovat v pracovním
týdnu, zaplatíte za pět jízd tam a zpět 340 Kč. Při použití čipové karty IREDO a nahráním
sedmidenního jízdného zaplatíte 272 Kč. U třicetidenního a devadesátidenního jízdného je výsledná
úspora větší.

Jakým způsobem získám kartu?
Již od 1.8.2013 lze podat žádost o čipovou kartu IREDO na kontaktních místech a od 1.9.2013 i
prostřednictvím elektronického formuláře na www.oredo.cz. Čipová karta bude vyhotovena do 14 dnů od
podání žádosti. Žádost můžete také podat v obsluhovaných stanicích Českých drah. U nezletilých do 15
let vyřizuje žádost i vyzvednutí zákonný zástupce, který předloží rodný list žadatele nebo svůj platný
občanský průkaz, ve kterém má dítě zapsáno.

Jaké dokumenty budu potřebovat k získání karty?
K získání personifikované karty budete potřebovat:
vyplněnou žádost o čipovou kartu IREDO
doklad totožnosti/ občanský nebo jiný průkaz obsahující jméno, datum narození a fotografii/
průkazovou fotografii /3,5x4,5mm/
žáci a studenti - potvrzení o studiu v předtištěné kolonce žádosti anebo platný žákovský průkaz
Zažádat také můžete o anonymní čipovou kartu, která má omezenou funkčnost a lze jí použít pouze jako
elektronickou peněženku. Tato čipová karta bude vystavena na počkání na kontaktních místech.
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Kolik Kč zaplatím za vydání karty?
Za vydání karty zaplatíte 150,- Kč. Děti, žáci a studenti zaplatí do konce letošního roku 80,- Kč.
Platnost karty bude 6 let.
to Adresa Otevírací doba

Kde čipovou kartu koupím?
Broumov Přadlácká 62 Po-Pá 7:30-12:00 13:00-16:30
Hradec Králové Riegrovo nám. 914/2 Po-Ne 6-18:45
Hradec Králové Nerudova 104 Po-Čt 8-17, Pá 8-15 (po předchozí domluvě email/telefon příjem žádosti
kdykoliv)
Jičín 17. listopadu 861 Po, Út, Čt, Pá 7-11:30, 12-14:30 St 7-11:30, 12-16:30
Náchod Kladská 286 Po-Pá 7-15:00
Rychnov nad Kněžnou Soukenická 242 Po-Pá 7:00 - 15:30
Vrchlabí Lánovská 1527 Po, St, Pá 8:30-14:45 Út, Čt 8-15:15
Trutnov Říční 56 Po- Pá 7:30-11, 12-15
Nový Bydžov Masarykovo náměstí 2 Po-Pá 7-15
Dvůr Králové nad Labem 17. Listopadu 1076 Po-Pá 11-15
Svoboda nad Úpou Nádražní 501 Po-Pá 7-14
Hořice Havlíčkova 2168 autobusové nádraží Po-Pá 8:00-11:00 11:30-16:00

OREDO – ORGANIZÁTOR REGIONÁLNÍ DOPRAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Nová hádanka:
Cesta z vesnice……ale kam???
Hádanka z minulého čísla:
Chata na Chotivi na stráni nad Divokou Orlicí
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí
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Milé děti a rodiče,

ve středu 2.10. od 15.10 do 16.30
v budově školy bude zahájen kroužek

,,Šikulka´´
Kroužek bude jednou týdně ve středu!!!!
Děti se zde naučí vyrábět mnoho zajímavých
výrobků a dárečků pro celou rodinu.
např.:(ubrousková technika, výroba loutek,
šperků, barvení a batika, práce s keramickou
hlínou……a mnoho dalšího…….)
Vítány jsou jak děvčata, tak chlapci.
Kroužek povede paní S. Němcová a
A.Chalupová.Kdo má zájem dostavte se
v určený den do školní budovy na informační a
seznamovací hodinu. Pozor kapacita třídy je 20
dětí…takže kdo dřív přijde ,ten dřív mele….. 
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V pátek 20.9.2013 jsme se vydali s občany
dříve narozenými na v pořadí čtvrtý obecní
výlet. Pro letošní rok byly vybrány turistické
atraktivity ne příliš vzdálené od místa
našeho bydliště. O to větší bylo překvapení
většiny účastníků výletu, že tak krásná a
zajímavá místa se nacházejí doslova „za
humny“. Po prohlídce renesančního zámku
v Častolovicích jsme navštívili poutní místo
v Neratově – kostel Panny Marie, který
v posledních letech prošel významnou
rekonstrukcí. Posilněni obědem jsme shlédli
velice zajímavou expozici Muzea řemesel
v Letohradě, a jelikož počasí nepřálo,
operativně jsme změnili další cíl našeho
výletu – místo přejezdu na Pastvinskou
přehradu jsme zůstali v Letohradě a
absolvovali prohlídku středověké tvrze
Orlice. Zamračené a deštivé nebe nám
náladu nezkazilo a já všem zúčastněným
děkuji za příjemně strávený den.
Martina Benešová
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Vítáme nové občánky
Klára Davidová

nar. 2.6.2013
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – červenec – září 2013
91 let

Marta Charvátová

83 let

Miroslav Dytrt

86 let

Milada Charvátová

70 let

Marie Uhlířová
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky a rodinné pohody.

Rozloučení
Josef Douša

r. 1947
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